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Årsrapport fra tilsynssensor 
 

Bakgrunn 

 
Denne rapporten gjelder følgende kurs avholdt våren 2009 ved Institutt for Geofag, det Matematisk-

Naturvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo: 

 

GEG2110 – Landformdannende prosesser 

GEG2120 – Naturressursforvaltning 

GEG2340 – Prosjektoppgave i geografi 

GEO4430 – Snø og snøhydrologi             

 

Jeg hadde kontakt med alle faglærere i midten av april. Et av spørsmålene der var naturlig nok knyttet 

til midtveisevaluering. Bare for GEOG2110 var det forsøkt avholdt midtveisevaluering. Imidlertid var 

svarprosenten veldig lav, og faglærer konkluderte med at ”var ikke veldig mye å lære av disse”.   

Spesielt på små, videregående kurs mener undertegnede at erfaringene tilsier at kravet om 

midtveisevaluering er unødvendig. Slik evaluering har i svært liten grad vært gjennomført i praksis, 

og nytteverdien der det har vært gjort ser over tid ut til å være lav. Dermed bidrar dette punktet til å 

svekke effektiviteten av kursevalueringen og gjennomføring; for faglærer fordi det blir et unødig og 

stressende element, for tilsynssensor fordi vi er pålagt å holde øye med om dette blir gjennomført – 

uten at det gir resultater.  

 

Min rapport vil ta for seg hvert av emnene separat, og bygger hovedsakelig på lesing av kursrapporter 

der de har vært stilt til rådighet av kursansvarlige, og gjennomgang av undervisningsmateriale på 

web. 

 

- 
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GEG2110 – Landformdannende prosesser 
Evaluering av dette kurset baserer seg på felt/ekskursjonsrapport med muntlig eksamen, og 3-timers 

skriftlig eksamen. Tidligere har det også vært en obligatorisk semesteroppgave knyttet til kurset; det 

går imidlertid ikke fram av kursmateriellet hvorvidt dette har vært gjennomført også for V09. 

Feltkurs/ekskursjon 

I kursbeskrivelsen er det angitt at kurset har obligatorisk feltkurs og ekskursjon på 4-8 dager. Fra 

forelesningsplan og leste feltrapporter ser det imidlertid ut som om det bare har vært 2 dager 

feltundervisning. Såpass stort avvik mellom kursbeskrivelse og praksis er uheldig. Det er lite 

informasjon om feltkurset som ligger ute på web, og det er derfor vanskelig å vurdere innholdet 

utover det som blir presentert i de to feltrapportene jeg har hatt til rådighet. Feltundervisningen er lagt 

til Ringerike, som er en klassisk lokalitet for undervisning av isavsmelting og postglasial 

landskapsutvikling. Rapporten fra Færseth & Øksendal er ryddig og har et bra faglig innhold, 

samtidig som oppgavetekniske ting som figurtekst og referering er bra. Derimot er rapporten fra 

Nystrøm & Haatveit Hovet svært svak både med hensyn til formulering/begrepsapparat, faglig 

framstilling og formalia. Før muntlig eksamen ville jeg valgt B/C som utgangspunkt for Færseth & 

Øksendal, men F for Nystrøm og Haatveit Hovet. 

Eksamensoppgaver 

Undertegnede har ikke fått eksamensoppgavene for kvalitetssikring før eksamen. 

Eksamensoppgavene må sies å være utformet slik at de dekker svært sentrale spørsmål i 

pensumlitteraturen og i forhold til undervisningen slik den kommer til uttrykk gjennom læringsmål, 

forelesningsplan og forelesningsnotater på web. Jeg har tidligere stilt spørsmål om hvorvidt 

eksamensoppgavene er for omfattende for en tre timers eksamen, og at dette kan ha gått utover 

studentenes muligheter til å gå i dybden i besvarelsen. I motsetning til tidligere år har jeg nå lest noen 

eksamensbesvarelser, og det er vel en tendens til at besvarelsene blir litt summariske. Dette vil 

kanskje gjøre det lettere å skille mellom gode og mindre gode besvarelser. På den annen side vil det 

ikke nødvendigvis skille like enkelt mellom gode og mindre gode studenter på et rent faglig grunnlag, 

fordi rask og presis formuleringsevne blir desto viktigere. Slik sett kan kanskje en slik eksamen skille 

mer mellom skriveferdighet enn faglig kunnskap hos studentene. 

 

Jeg har raskt vurdert tre eksamensoppgaver, uten å ha tilgjengelig den karakter som er gitt for de 

ulike. Min vurdering er dermed uavhengig. Min vurdering er: 

Kandidat nr 182: F 

Kandidat nr 184: svak D  

Kandidat nr 185: B 

 

Samlet vurdering - vurderingsordningen 

Kombinasjon av rapporter, muntlig eksamen og skriftlig eksamen gir en vurderingsform som på en 

hensiktsmessig måte tar hensyn til de ulike både teoretiske og metodiske aspekter ved faget. En 

samlet vurdering av det nivået som er lagt på karaktersettingen vil kreve at tilsynssensor går igjennom 

alle trinnene i vurderingsordningen, og dette vil sannsynligvis være noe mer arbeidskrevende enn slik 

tilsynssensors arbeidsomfang i utgangspunktet er vurdert. Basert på vår erfaring med bruk av sensorer 

fra Institutt for Geofag, UiO ved eksamener på Geografisk institutt, NTNU så kan jeg vel allikevel si 

på generelt grunnlag at det er små forskjeller i de vurderinger som gjøres. De karakterene jeg har 

antydet på de oppgaver jeg har lest, kan eventuelt brukes av faglærerne som grunnlag for vurdering 

av karaktersetting. 
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Vurdering av kursets helhetlige gjennomføring 

Kurset dekker et emne der kursansvarlig og andre forelesere er på et høyt internasjonalt nivå. Det er 

dermed all grunn til å tro at undervisningen har holdt meget høy standard, og dette har undertegnede 

også fått bekreftet ved å gå igjennom kursmateriellet / forelesningsnotater som er lagt ut på web. 

Imidlertid ser det for vår 09 ut til å være litt tilfeldig hva som ligger ute av forelesningsnotater. 

Pensumlitteraturen er allment anerkjent som de beste bøkene på de respektive områdene. Faglig ser 

det ut til å være en god sammenheng og naturlig progresjon både fram til dette kurset og videre mot 

masternivå, og det dekker et faglig innhold med stor aktualitet og høy aktivitet både nasjonalt og 

internasjonalt. Kursinformasjonen ligger delvis på Fronter og delvis under websiden for 

kursbeskrivelsen. Dette er litt forvirrende og unødvendig.  

 

GEG2120 – Naturressursforvaltning  
Evaluering av dette kursene baserer seg på individuell semesteroppgave (40%) og muntlig eksamen 

(60%). 

 

For å vurdere nivået på evalueringen har jeg her sett det som mest hensiktsmessig å få tilgang til noen 

av semesteroppgavene siden de dekker en betydelig andel av grunnlaget for endelig karakter. Jeg ba 

fagansvarlig om dette i e-mail av 17.04 og på nytt 18.06, men har ikke mottatt noe. Som tilsynssensor 

ser jeg ikke på det som min oppgave å mase på faglærere. 

Samlet vurdering - vurderingsordningen 

Kombinasjon av semesteroppgave og muntlig eksamen gir en vurderingsform som på en 

hensiktsmessig måte tar hensyn til de ulike både teoretiske og metodiske aspekter ved faget. I kurset 

har det også vært gjennomført en ekskursjon. En samlet vurdering av det nivået som er lagt på 

karaktersettingen vil kreve at tilsynssensor er tilstede ved muntlig eksamen – noe som ikke kan ses på 

som hensiktsmessig eller mulig, men mht videre arbeid vil det være fordelaktig om tilsynssensor leser 

noen av semesteroppgavene. 

Vurdering av kursets helhetlige gjennomføring 

Kurset dekker et emne av stor betydning for studentene mht til mulige/sannsynlige fremtidige 

arbeidssteder, for geofagets plass i samfunnet og for samfunnet som sådan. Samtidig er det er kurs 

som nok er vanskelig å undervise fordi det i mindre grad vil kunne være forskningsbasert, en egnet 

pensumbok er umulig å finne og fordi det faglige innhold vil være spredt basert på oppgavene, 

fagfeltene og arbeidsmetodene til en rekke ulike forvaltningsorganer. De ligger for vår 09 ikke ute på 

web forelesningsnotater, pensuminformasjon, forelesningsplan eller informasjon om ekskursjon, slik 

at jeg ikke har noe grunnlag for evaluering av den praktiske kursgjennomføringen. 

 

GEO2340 
Dette emnet tas som avslutning av bachelorgrad/forberedelse til masterstudier. Studentene skal 

utarbeide en prosjektoppgave, individuelt eller gruppevis, innenfor fagområdene naturgeografi og 

geomatikk. Undervisningsplanen som ligger på web ser fornuftig ut i forhold til kursets intensjon. 

Evalueringen er i sin helhet basert på innlevert prosjektoppgave. Jeg har fått tilsendt beste og svakeste 

rapport fra faglærer; alle oppgavene ligger for øvrig tilgjengelige på Fronter. Kursinformasjonen 

ligger delvis på Fronter og delvis under websiden for kursbeskrivelsen. Dette er litt forvirrende og 

unødvendig.  

 

Min vurdering av de to rapportene jeg har lest er i samsvar med faglærers karaktersetting.
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GEO4430 – Snø og snøhydrologi             
Evaluering av dette kurset baserer seg på muntlig eksamen som inkluderer en feltrapport. Jeg sendte 

mail til fagansvarlig 18. april om evt. å lese noen feltrapporter, men jeg ikke mottatt noen. 

Feltrapport 

Det ligger lite informasjon om feltkurset ute på web. Jeg antar imidlertid at dette følger opplegg fra 

tidligere år, og feltkurs går da sentralt inn i tema for kurset. Innholdet i feltrapporten kan derfor antas 

å være representativt for studentenes prestasjoner i kurset som sådan og vil derfor gi et godt grunnlag 

for evaluering av studentenes prestasjoner i kurset som sådan. 

Samlet vurdering - vurderingsordningen 

Kombinasjon av feltkursrapport og muntlig eksamen gir en vurderingsform som på en meget 

hensiktsmessig måte tar hensyn til både de ulike teoretiske og metodiske aspekter ved et kurs på dette 

nivå. Jeg har imidlertid ikke noe grunnlag for å vurdere karaktersetting. 

Vurdering av kursets helhetlige gjennomføring 

Kurset dekker et emne der kursansvarlig og andre forelesere er på et høyt internasjonalt nivå. 

Pensumlitteraturen inneholder en hensiktsmessig blanding av lærebøker og artikler. 

Forelesningsnotater og materiell som ligger ute på Fronter er svært bra.   

 

Mvh  

 
Ivar Berthling 

 


